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A N U N Ț  

 

În conformitate cu prevederile art.135 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, aducem la cunoștința locuitorilor Comunei Scrioaștea 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
 

al ședinței ordinare de lucru din data de 30 aprilie 2020, ora 1530 

a Consiliului Local Scrioaștea, 

 

(redactat în conformitate cu prevederile art.135 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) din   

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare) 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.475 alin.(3) și alin.(5) al 

Cap.IX – Alte taxe locale din Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 48  din 20.12.2019 privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020, cu modificările și 

completările ulterioare. 
Inițiator : Primar  

Comisii de avizare proiect de hotărâre :  

 Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștei 

publice, a drepturilor cetățenești a Consiliului Local . 

 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire 

comunală, protecția mediului, servicii și comerț, a Consiliului Local Scrioaștea.  

 Comisia pentru pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități  

sportive și de agrement. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al 

comunei Scrioaștea, pe trimestrul I,  2020. 
Inițiator : Primar  

Comisii de avizare proiect de hotărâre :  

 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire 

comunală, protecția mediului, servicii și comerț, a Consiliului Local Scrioaștea. 

 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului local de venituri și 

cheltuieli al comunei Scrioaștea pe anul  fiscal 2020 . 
Inițiator : Primar  

Comisii de avizare proiect de hotărâre :  



 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire 

comunală, protecția mediului, servicii și comerț, a Consiliului Local Scrioaștea.  

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare Procedura de acordare a serviciilor de 

asistență socială sau a altor forme de ajutor, în regim de urgență, 

persoanelor/familiilor aflate în izolare/autoizolare la   domiciliu, precum și 

persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, fără susținători legali sau altă formă de 

ajutor din Comuna Scrioaștea, județul Teleorman, ca urmare a măsurilor de limitare 

a răspândirii COVID – 19. 
Inițiator : Primar  

Comisii de avizare proiect de hotărâre :  

 Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștei 

publice, a drepturilor cetățenești a Consiliului Local . 

 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire 

comunală, protecția mediului, servicii și comerț, a Consiliului Local Scrioaștea. 

 Comisia pentru pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități  

sportive și de agrement. 

 

5. Diverse, petiții, interpelări . 

 

 

 

 

 

P R I M A R ,  

Marian ȘEFU 

 

 
 


